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CIP ALKA 96
DK  ALKALISK CIP RENGØRINGSMIDDEL                 

 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl  
 forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en  
 GIFTINFORMATION eller en læge. Indeholder: natriumhydroxid, kaliumhydroxid. PR-NR. : 2211574.

EN  ALKALINE CIP CLEANING AGENT               
 Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair):  
 Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several  
 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
 Contains: sodium hydroxide, potassium hydroxide.

NO  ALKALISK CIP RENGJØRINGSMIDDEL
 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret):  
 Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern  
 eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER  
 eller lege. Inneholder: natriumhydroksid, kaliumhydroksid. UTEN FOSFAT.

SE  ALKALISKT CIP RENGÖRINGSMEDEL               
 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även  
 håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i  
 flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 Indeholder: Natrium hydroxid, Kalium hydroxid.

FI  EMÄKSINEN KIERTOPESUAINE               
 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä/suojavaatetusta. JOS KEMIKAALIA  
 JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:  
 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi  
 yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin 
 Sisältää:Natriumhydroksidi, Kaliumhydroksidi.

PL  ALKALICZNY PREPARAT MYJĄCY DO SYSTEMÓW CIP                            
 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W   
 PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem   
 wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i   
 można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
 Zawiera: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

DE  ALKALISCHES CIP REINIGUNGSMITTEL               
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz  
 tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser  
 abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach  
 Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt: Natrium hydroxid, Kalium hydroxid.

ES  DETERGENTE ALCALINO CIP               
 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Manténgase fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/ 
 gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.  
 Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuida dosamente con agua durante varios  
 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION  
 TOXICOLOGICA o a un médico. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.  
 Contiene: Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio.

UN 1719
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CAUSTIC ALKALI LIQUID N.O.S.
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für Biobetriebe geeignet

CIP ACID KA
DK  SURT CIP RENGØRINGSMIDDEL             

 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
 ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden  
 med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis  
 dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring  omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. 
 Indeholder: Salpetersyre, Fosforsyre. PR-nr. : 2099930.

EN  ACIDIC CIP CLEANING AGENT                            
 Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face  
 protection. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ 
 shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.  
 Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Contains: Nitric acid, Phosphoric acid. 

NO  SURT CIP RENGJØRINGSMIDDEL                            
 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED  
 HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE:  
 Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett  
 skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 
 Inneholder: Salpetersyre, Fosforsyre. MED FOSFAT.

SE  SURT CIP RENGÖRINGSMEDEL                           
 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID  
 HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT  
 MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
 skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Indeholder: Salpetersyra, Fosforsyra.

DE  SAURES CIP REINIGUNGSMITTEL                              
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ 
 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten  
 Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten  
 lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort  
 GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt: Salpetersäure, Phosphorsäure

LT  RŪGŠTINĖ CIP PLOVIMO PRIEMONĖ                              
 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)  
 apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą  
 nuplauti vandeniu/čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie  
 yra irjeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFOR 
 MACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  Sudėtyje: Azoto rūgštis, Fosforo rūgštis.

RU  КИСЛОТНОЕ СИП МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО                              
 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Использовать перчатки и средства для защиты  
 глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть  
 кожу водой/под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
 минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание 
 глаз. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту. 
 Содержит: азотная кислота, фосфорная кислота.
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HYGIEJNE- OG RENGØRINGSHÅNDBOG 

SURT
Her kan være eksempelvis være tale om: 
Fosforsyre, Salpetersyre, Eddikesyre, Citronsyre, 
Svovlsyre. 
Kendetegn: Syrer har pH < 6, kan neutraliseres af 
base, farlig reaktion med klor, syrer er ætsende.
Egenskaber: Opløser mineralbelægninger (kalk 
CaCO3), korroderer metal.

NEUTRAL
Her kan være eksempelvis være tale om: 
Alm. Opvaskemidler, universalmidler, 
Kendetegn: Neutrale har pH 6-8
Egenskaber: Fjerner let snavs

ALKALISK 
Her kan være eksempelvis være tale om: 
Natriumhydroxid/Natronlud, Kaliumhydroxid,  
Metasilikat, Kompleksbindere
Kendetegn: Baser har pH > 8, kan neutraliseres af 
syre, baser er ætsende
Egenskaber: Opløser fedt/olie (sæbefremstilling), 
ødelægger proteiner, angriber letmetal, udfælder 
vandets hårdheder

ETIKETTER
Novadans etiketter er farvekodet, hvilket 
afspejler produktets pH-niveau.

Såfremt etiketten er rød, er der således tale om 
et surt produkt, mens en blå indikerer et alkalisk 
produkt. En grøn etiket indikerer et neutralt 
produkt. 

En gul etiket er et desinfektionsmiddel.

Novadan har udarbejdet denne håndbog, som er specielt målrettet microbrygge-
rier. Det er tanken, at håndbogen skal bruges som opslagsværk.

I indholdsfortegnelsen kan du hurtigt få et overblik over håndbogens indhold. For hvert 
enkelt område ser du en udførlig vejledning for anvendelse af produkterne og rengørings-
processen. 

Endvidere beskrives krav til rengøringen, Sinners cirkel, kemi og sikkerhed m.m.

Novadans produkter lever op til gældende lovgivning inden for kemikalier, sikkerhed og 
miljø.  
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PRODUKTIONSHYGIEJNE 
HVORFOR GØRE RENT, DET BLIVER JO BESKIDT IGEN!

• For at producere kvalitetsprodukter
• For at undgå mikrobiologisk kontaminering 
 – Smuds og snavs er vækstmedie for mikroorganismer 
• For at opretholde produktionseffektiviteten
 – Smuds og snavs kan nedsætte effektiviteten for produktionen   
• Lovgivning – levnedsmiddelloven
 – Skal grundlæggende beskytte forbrugerne mod sundhedsrisiko i forbindelse med  
  levnedsmidler
• Visuelt rent - Lugtfri 
 – Arbejdsmiljø samt virksomhedens image

Rengøring skal fjerne:
• Produktrester
• Andre former for organisk materiale
• Smuds og skidt

•   Næring for bakterier og andre mikroorganismer.
• Bakterier og andre mikroorganismer.

•   Forringelse af produktet
•   Risiko for dannelse af biofilm og kontamination. 

Desinfektion reducerer antallet af levende mikroorganismer til et niveau, som er acceptabelt for 
det givne formål.

Mikroorganismer dræbes i et sådant omfang, at det desinficerede område kan benyttes uden risiko 
for infektion.

Sterilisation – fuldstændigt fravær af levende mikroorganismer

Rengøring – fjerne støv og snavs
 

MIKROBIOLOGI:

Formering af bakterier

• Generationstiden kan variere fra få minutter til flere timer. Gennemsnitlig generationstid er ca. 
30 min. 

 
• Under gunstige forhold kan der dannes over 7 mio. bakterier i løbet af 7 timer, hvis 

generationstiden er 20 min. 

• Generationstiden afhænger af snavs, rumtemperatur, pH og fugtighed på overfladen

VÆKSTBETINGELSER:

Vand er nødvendigt for, at mikroorganismer kan vokse 

• Mikroorganismers vækstmuligheder på rengjort produktionsudstyr begrænses derfor ved  
hurtig optørring af lokaler og udstyr. 

• God udluftning og selvdrænende overflader/svaber er gode hjælpemidler
• Det er nemmere at dræbe mikroorganismer i vådt miljø sammenlignet med mikroorganismer i 

tørt produktionsmiljø. 
• En højere desinfektionsmiddelkoncentration / varmepåvirkning kan være nødvendigt for drab i 

tørre produktionsmiljøer 
 

TYPER AF MICROORGANISNMER:

Bakterier

• Gram positive - Findes ofte i varmebehandlede eller på anden måde tilberedte levnedsmidler.
• Gram negative  - Findes ofte i rå levnedsmidler, der ikke er varmebehandlede eller på anden 

måde tilberedte.

Bakterie sporer 
Gær / Skimmel (Heriblandt vildgær)
Virus 
 
Typiske gram +
• Lactobacillus
• Pediococcus

Typiske gram -
• Hafnia protea
• Enterobakteria
• Pectinatus
• Megasphaera
• Zymomonas

GOD HÅNDHYGIEJNE:

Det er vigtigt at have en god personlig hygiejne, når man arbejder i en fødevarevirksomhed. Med 
en god personlig hygiejne kan man undgå at overføre bakterier og virus. Vask indledningsvist 
hænderne grundigt med sæbe og afslut med desinfektion. 

Tid

Temperatur

K
em

i

M
ek

an
is

k

SINNERS CIRKEL

Faktorer, der har indflydelse på rengøringen 
og rengøringseffekten er: Tid, kemi,  
temperatur og mekanisk påvirkning. Disse 
faktorer er indbyrdes afhængige.

Når der ændres på én faktor, vil det have 
indflydelse på rengørinen. Hvis en faktor 
ændres, skal en eller flere af de andre 
således kompensere for dette.

Derfor benyttes Sinners Cirkel også til at 
danne grundlag for optimering af rengø-
ringseffekten. 
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PRODUKTNAVN
Game Addi Oxi
CIP Alka 95 
CIP Alka 96
CIP Acid KA

PROCES
I urtkedlen koges urten, der indeholder store mængder sukker, stivelse og proteiner. Ved de høje 
temperaturer, sker meget nemt en fastbrænding på alle overflader. 

VEJLEDNING
1. Eventuelle løspartikler kan udskylles manuelt.
2. CIP med 3% CIP-produkt ved 60-70 0C i min. 40 min. Ved svære kraftige påbrændinger tilsættes 

0,5% Game Addi Oxi.
3. Slutskyl til neutral pH-værdi 

 
For at fjerne kalkbelægninger anbefales det at rengøre med CIP Acid KA med koldt vand efter 
behov.

URTKEDELMÆSKEKAR

PRODUKTNAVN
CIP Alka 60 
CIP Alka 95 
CIP Alka 96

PROCES
Kun vand, da her er tale om en CIP rengøring. I bryghuset har vi bl.a. mæskekar og whirlpool. Her 
sker ingen kogning ved høj temperatur eller gæring. 

VEJLEDNING
1. Blødt vand = CIP Alka 60
2. Hårdt vand = CIP Alka 95/CIP Alka 96
3. Forskyl med vand i min 10 min.
4. CIP med 1-2% CIP-produkt ved 60-70C0 i min. 30 minutter
5. Slutskyl til neutral ph-værdi 

 
 
 
 
 
 
 
Produktvalg og anbefalet koncentration afhænger af vandkvalitet og besmudsning.  
Alle koncentrationer er vægtprocent.
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WHIRLPOOLKØLER

PRODUKT
Game Addi Oxi
Oxidan Extra
CIP Alka 95
CIP Alka 96

PROCES
Den varme urt pumpes over i whirlpoolen, inden den går videre til nedsvalingsappart. Såfremt der 
ikke indgår en whirlpool i processen, pumpes urten tilbage i mæskekaret i tilfælde af et 2-kar 
system.

VEJLEDNING
1. Forskyl med vand i ca. 5 min.
2. CIP med 1-2% CIP-produkt ved 60-70C0 i min. 30 minutter
3. Skyl til neutral pH-værdi
4. Desinfektion med 0,5% Oxidan Extra i koldt vand. 
5. Ovenstående blanding henstår i anlægget indtil næste produktion, hvor der indledningsvist  

udskylles med koldt vand eller kold urt. 
 
 
 
Der kan dannes svære farvebelægninger i whirlpoolen, og de kan ikke fjernes med alm.  
rengøringsmidler. Her tilsættes derfor 0,5% Game Addi Oxi.  

PRODUKTNAVN
CIP Alka 60
CIP Alka 95
CIP Alka 96
Game Addi Oxi
CIP Acid KA
Oxidan Extra 

PROCES
Efter urtkedlen ledes urten gennem whirlpoolen til nedsvalingsapparatet/køleren. Her sænkes tem-
peraturen, inden urten ledes til gærtankene. Dette område er et af de kritiske haccp områder. Hvis 
der ikke rengøres meget omhyggeligt, kan der opbygges belægninger med risiko for bakterievækst. 

VEJLEDNING
1. Forskyl med vand.
2. CIP med 3% CIP-produkt ved 60-700C i min. 40 min.
3. Mellemskyl med vand til neutral pH 
4. CIP med 2,5% CIP Acid KA ved 600C i min. 20 min.
5. Skyl med rent vand til neutral pH
6. Desinfektion med 0,5% Oxidan Extra i vand i 10 min. Recirkuleres og henstår derefter.
7. Blandingen henstår i nedsvalingsapparatet indtil næste produktion, hvor der indledningsvist  

udskylles med vand til neutral pH. 
 
Ved svære belægninger tilsættes 0,5% Game Addi Oxi. 
Husk afsyring af køleren på vandsiden.   
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SLANGER/FITTINGS
PAKNINGER

GÆR/LAGERTANKE

PRODUKTNAVN
CIP Alka 60
CIP Alka 95
CIP Alka 96
CIP Acid KA 
CIP Acid CC
Oxidan Extra

PROCES
I gær/lagertankene, sker en gæring, der danner en gærkant, som kan være meget vanskellig at 
fjerne. Der dannes også ølsten, hvilket består af kalk og mindre mængder organisk materiale. 

VEJLEDNING
Her bruges ofte en 2-faset rengøring. 

1. Forskyl med vand, til ølrester og skum er skyllet ud.    
2. CIP med 2-3% CIP-produkt ved 40-600C i min. 30 minutter
3. Mellemskyl til neutral pH-værdi 
4. Sur vask med CIP Acid CC eller CIP Acid KA
5. Mellemskyl til neutral pH.
6. Desinfektion med 0,3-0,5% Oxidan Extra i min 10 minutter (kan foretages inden opstart, hvis 

tanken ikke bruges umiddelbart efter rengøring)
7. Slutskyl til neutral pH    

 
Svære belægninger kan fjernes ved tilsætning af 0,5% Game Addi Oxi til step 2. 

PRODUKTNAVN
Oxidan Extra
Foam 42
IPA Sprit 70%
Desinfect TA 

PROCES
Fittings, pakninger og slanger skal holdes rene for at undgå krydskontaminering.

VEJLEDNING
1. Generel manuel rengøring af fittings og pakninger med 1% Foam 42.
2. Skyl med vand.
3. Desinfektion med 0,5% Oxidan Extra (iblødlægning).
4. Skyl med vand.
5. Inden montage afsprittes med IPA Sprit 70%. 

1. Slanger opbevares i 0,5% Oxidan Extra, når de ikke anvendes.
2. Skyl med vand.
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FLASKESKYL

PRODUKTNAVN
Oxidan Extra
Natriumhypochlorit

PROCES
Skyl af nye flasker for at fjerne støv og fremmedlegemer. 

VEJLEDNING
1. Skyllevand tilsætte 2-4 ppm aktiv Klor eller 0,2% Oxidan Extra.
2. Efterskylles med rent vand

SKYLLEMASKINE

PRODUKTNAVN
Oxidan Extra
Natriumhypochlorit (NaOH)
Natronlud
Game Addi 1
Game Antifoam 51
Game Antifoam 52

PROCES
I skyllemaskinen vaskes genbrugsflasker og etiketter fjernes.

VEJLEDNING
1. Natronlud doseres til der opnås en koncentration på 1,8-2% NaOH.
2. Ludopløsningen tilsættes 0,2% Game Addi 1. (OBS: De 0,2% beregnes ud fra den totale  

vandvolumen i ludbadet)
3. Andet sidste hold skyllevand tilsættes 2-4 ppm aktivt Klor eller 0,2% Oxidan Extra.
4. Sidste skyllevand er rent vand.

 
Ved skumdannelser i ludbad tilsættes Game Antifoam 51 eller Game Antifoam 52.
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TUNNELPASTEUR

PRODUKTNAVN
CIP Alka 60
CIP Alka 95
CIP Alka 96
CIP Acid KA
Oxidan Extra
Oxivit Aktiv Plus

PROCES
Med henblik på at forlænge øllets levetid, foretages pasteurisering enten i tunnelpasteur eller flash 
(varmeveksler). 

VEJLEDNING 
TUNNEL
1. Periodisk rengøring af tunnelpasteur med 2% alkalisk CIP-produkt ved 70-800C i en time.
2. Mellemskyl
3. Desinfektion med 0,5% Oxidan Extra i 5-15 minutter
4. Anlæg tømmes 

Daglig drift: For at hindre slimdannelser i de tempererede zoner, tilsættes Oxivit Aktiv Plus 1%  
morgen og aften under driften.

FLASH:
1. Forskyl med rent vand
2. CIP med 3% alkalisk CIP-produkt ved 70-800C i min. 40 minutter.
3. Mellemskyl med rent vand til neutral pH 
4. CIP med 2% CIP Acid KA ved 40-600C i 30 minutter.
5. Skyl med rent vand til neutral pH
6. Desinfektion med 0,5% Oxidan Extra i koldt vand i 5-15 minutter.
7. Slutskyl med rent vand

TAPPEMASKINE

PRODUKTNAVN
CIP Alka 60
CIP Alka 95
CIP Alka 96
Oxidan Extra
CIP Acid CC  
CIP Acid KA

PROCES
Tappemaskinen, er i høj grad et meget følsomt, HACCP område. Efter hver tapning CIP-rengøres alle 
rørledninger fra tryktanke/lagertanke og tappemaskinen.

VEJLEDNING
1. Forskyl med vand.
2. CIP med 2-3% alkalisk CIP-produkt ved 70-800C varmt vand i min. 30-40 minutter
3. Mellemskyl til neutral pH
4. CIP med 2,5% surt CIP-produkt i 30 minutter i max 40-600C.
5. Mellemskyl til neutral pH 
6. Desinfektion 0,2% Oxidan Extra i koldt vand i 5-10 minutter
7. Slutskyl med rent vand.
 
Hvis tappemaskinen ikke bruges umiddelbart efter desinfektion, skylles maskinen igennem med 
vand tilsat 0,2% Oxidan Extra og derefter slutskyl inden ibrugtagning.
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KEGBÅNDSMØRING

PRODUKTNAVN
Con Lube 600 
Danalub 14
Foam 42
Foam 32T

PROCES
Formålet med båndsmøring er at nedsætte friktion mellem flaske/dåser og bånd, samt holde båndet 
rent.  

VEJLEDNING
1. Til vådsmøring Con Lube 600 blandes i vand 1:600. (Smøring og rengøring i samme proces)
2. Til tørsmøring: Danalub 14 sprayes vha specielt doseringsudstyr. Oftere rengøring er her nød-

vendig. (Der anbefales daglig rengøring af bånd med Foam 42 eller Foam 32T.) 

PRODUKTNAVN
CIP Alka 60 
CIP Alka 95
CIP Alka 96
CIP Acid CC
CIP Acid KA
Oxidan 

PROCES
KEG er genbrugsemballage og kræver grundig rengøring inden ny påfyldning for at sikre øllets 
holdbarhed og smag.   

VEJLEDNING
1. KEG’en rengøres i henhold til maskinens vejledning.
2. CIP med 2% alkalisk CIP-produkt i 50-700C varmt vand i henhold til maskinens CIP-program 
3. CIP med 1% surt CIP-produkt ved 50-600C varmt vand i henhold til maskinens program 

 
Anstik bør desinficeres med 1% Oxidan, inden cap påsættes.
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FADØLSANLÆGOVERFLADERENGØRING

PRODUKTNAVN
Foam 32T
Foam 19T    
Foam 42
Des Foam PAA

PROCES
Det er vigtigt at opretholde en god hygiejne i hele bryggeriet, specielt i de følsomme områder, som 
tapperi og gær/lagerkælder. 

VEJLEDNING
1. I tapperiet, skal der rengøres og desinficeres efter hver tapning. 
2. Det samme i tankområder, hvor der kobles slanger og rør.
3. Flasketransportører rengøres daglig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foam 42 anvendes ved letmetaller, f.eks. etiketmaskinen.

PRODUKTNAVN
Beer Line Cleaner Color

PROCES
For at sikre god ølkvalitet, skal fadølsanlægget holdes rent. Her anbefales produkt med farveskift.

VEJLEDNING
1. Produktet blandes i lunken vand. Sluk for køleren.
2. Blandingen skal være ca. 3% (1,5 dl. til 5 ltr. vand) – Ved meget snavsede anlæg, kan der  
 laves en 5% opløsning. 
3. Påsæt rengøringsbeholder med opløsnngen.
4. Træk øllet ud af hanen.
5. Når rensevæsken kommer frem, som grøn farve, lukkes for hanen.
6. Med interval på 5 minutter, trækkes rensevæsken igennem systemet.
7. Når rensevæsken har skiftet farve til konstant lilla, efter ca. 20 minutter, er anlæg rent.
8. Kontrol af rengøring: Et rent glas fyldes med rensevæske. Der må ikke ses noget tåget slør   
 eller partikler, når glasset holdes op imod lyset. Ved partikler/slør gentages rensning,   
 indtil opløsningen er klar.
9. Sæt herefter rent vand på systemet og skyl igennem til farven er helt væk, og vandet er  
 helt klart.
10. Tænd for køleren og anlægget er klart.

Dag Afskylning Sæbe/overflade rengøring Skyl Desinfektion Slut skyl

Mandag X Foam 32 T (alka) X Des Foam PAA X

Tirsdag X Foam 32 T (alka) X Des Foam PAA X

Onsdag X Foam 19T (acid) X Des Foam PAA X

Torsdag X Foam 32 T (alka) X Des Foam PAA X

Fredag X Foam 32 T (alka) X Des Foam PAA X

FORSLAG TIL KEMIPLAN FOR OVERFLADERENGØRING OG DESINFEKTION 

Anbefalet dosering:
2-3% skumrengøring
1-2% Des Foam PAA



x
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VASK AF GLAS

PRODUKTNAVN
Bistro Glas
Bistro Powder – løsning med dispenser.

PROCES
For at kunden får en god oplevelse, er det vigtigt, at glasset er rent. 

VEJLEDNING
Novadan har udviklet produkter specielt til vask af ølglas. 

PRODUKTER/APPLIKATIONER
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CIP Alka 60 x x x x x x

CIP Alka 95 
(EDTA)

x
x

x x x x x

CIP Alka 96 x x x x x x x

CIP Acid CC x x x

CIP Acid KC

CIP Acid KA x x x x x x

Natronlud x*

Natrium-
hypochlorit

x

Game Addi 
1

x*

Game Addi 
Oxi

x x

Game Anti-
foam 51

x

Game Anti-
foam 52

x

Foam 32T x

Foam 19T x

Foam 42 x

Des Foam 
PAA

x

Oxidan x

Oxidan 
Extra

x x x x x

Oxivit Aktiv 
Plus

x

Con Lube 
600

x

Danalub 14 x

* Natronlud boostes med Game Addi 1
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OM NOVADAN
Novadan har udarbejdet en A3 plakat om Kemi og Sikkerhed, som forklarer, enkle og vigtige for-
holdsregler og værnemidler ved brug af kemi. samt konverteringen af orange faresymboler til 
CLP-mærkning.

Plakaten kan rekvireres i lamineret form fra Novadan. 

KEMI OG SIKKERHED
Novadan er en international producent af rengøringsmidler og desinfektion - med mange års 
erfaring inden for rengøring i bryggerier.

Vores eksperter inden for optimeret rengøring i bryggerier sikrer, at alle step i dine rengøringspro-
cesser er effektive, omkostningsbesparende og af højeste kvalitet. 

Novadans desinfektionsmidler er godkendt hos Fødevarestyrelsen og opfylder retningslinjerne for 
Biocidforordningen.

Innovators in Cleaning

Novadan ApS
Platinvej 21 

DK-6000 Kolding Tlf.: +45 7634 8400  
www.novadan.dk

  

KEMI OG SIKKERHED- KONCENTREREDE RENGØRINGS- OG DESINFEKTIONSMIDLER

Faresymboler

Personlige værnemidler

Følg altid virksomhedens interne beredskabsplan i tilfælde af brand, udslip eller uheld

GAMLE FARESYMBOLER NYE FARESYMBOLERCLP-FORORDNING FYSISK FARE/SUNDHEDSFARE/MILJØFARE

FØRSTEHJÆLP

Se etiketten for 
information om førstehjælp. 

Hvis ubehaget 
fortsætter, bør du enten søge læge eller kontakte gift-linjen. 

Husk at medbringe sikkerhedsdatablad til lægen.

FYSISK FARE
Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer.

FYSISK FARE 
Gas, væske eller fast stof, som kan forårsage eller bidrage til forbrændingen 
af et andet materiale. 

FYSISK FARE 
Metalætsende.
SUNDHEDSFARE
Virker ætsende på huden og kan give alvorlige øjenskader.
SUNDHEDSFARE (AKUT)
Hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller 
svimmelhed. 
 

SUNDHEDSFARE (KRONISK)
Kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplant-
ningsevnen. Desuden allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved 
indånding.

MILJØFARE
Akut og kronisk farlige for vandmiljøet.

Læg mærke til faresymbolerne og anvisningerne.Brug de foreskrevne personlige værnemidler.Bland aldrig forskellige produkter - der kan opstå giftige gasser. 
Ved fortynding: hæld produktet langsomt i van-det - aldrig omvendt. 

Følg givne forskrifter og instruktioner.
Hold forskellige produkter adskilt.
Opbevar produkter i original emballage og sæt på plads efter brug.

Undlad at ryge, spise eller drikke ved omgang med kemikalier. 

Yderst og meget brandfarlig

Brand-
nærende

Ætsende

Sundhedsfarlig el. lokalirriterendeAlvorlig øjenskadende, hud- og åndedrætssen-sibilisering, de laveste kategorier af CMR, akut toksiske og irriterende stoffer.

MiljøfarligFarlig for vandmiljøet. Akut - alvorligste kate-gori. Kronisk - 2 alvorlig-ste kategorier. Ozonlags-brydende stoffer.

Åndedrætsværn
påbudt

Ansigtsværn
påbudt

Beskyttelseshandsker
påbudt

Fodværn
påbudt

Øjenværn
påbudt

Beskyttelsesdragt
påbudt

Øjne
• Beskyttelsesbriller eller• Ansigtsskærm

Hænder
• Kemikaliebestandige handsker 

Krop
• Kemikaliebestandig dragt eller• Kemikaliebestandig forklæde 

Fødder
• Kemikaliebestandige  støvler med  

skridsikre såler  
Luftveje
• Ved utilstrækkelig  ventilation anvendes  åndedrætsværn 

Yderst brandfarlig, meget brandfarlig og brandfarlig

Brandnærende

Ætsende

Sundheds-
skadelig, 
lokalirriterende, hudsensibiliserende

Kræftfremkalende, mutagen og reproduktionsskade-lig.

Giftig for vandlevende organismer




